
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ERICSSON GLOBE, Stockholm 
12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 

 
Η 3η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο  

ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. 

GREKLAND PANORAMA 2015: 
10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί! 

Τπό τθν αιγίδα: 



3θ Ζκκεςθ GREKLAND PANORAMA MED CYPERN  
τοκχόλμθ, ουθδία, ERICSSON GLOBE 
12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 
  
Η μοναδική αποκλειςτική ζκθεςη τουριςμοφ, γαςτρονομίασ και 
πολιτιςμοφ για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην κανδιναβία! 
 
 
Η επιςκεψιμότθτα τθσ 2θσ ζκκεςθσ Grekland Panorama Med Cypern τον Φεβρουάριο 

2015, ζφκαςε τουσ 10.890 επιςκζπτεσ, και ςφμφωνα με τθ Διοίκθςθ του Globen 
Arena, αποτελεί τθν μεγαλφτερθ ζκκεςθ που ζχει φιλοξενθκεί μζχρι ςιμερα ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τουσ! 165 εκκζτεσ, και 35 προοριςμοί από όλθ τθν Ελλάδα και τθν 
Κφπρο ζδωςαν δυναμικά το παρόν.   
 
Η Ζκκεςθ ζχει αναδειχκεί ωσ ζνα από τα ςθμαντικότερα τουριςτικά γεγονότα τθσ 
Στοκχόλμθσ, και ταυτόχρονα ζχει κακιερωκεί και ωσ μία από τισ μεγαλφτερεσ 
εκκζςεισ που διοργανώνονται ςτθν πρωτεφουςα τθσ ουθδίασ ςε ετιςια βάςθ.  
  
 

ΗΜΕΡΕ ΚΟΙΝΟΤ ςτθν ΕΚΘΕΗ, ERICSSON GLOBE:  

     Σάββατο 13 & Κυριακι 14 Φεβρουαρίου, 2016 

ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ςτο QUALITY HOTEL GLOBE: 
     Παραςκευι 12 Φεβρουαρίου 2016 
 
 

 
Σθν ζκκεςθ ςτθρίηουν, και ςυμμετζχουν με περίπτερα, οι μεγαλφτεροι tour 

operators που φζρνουν τουριςμό ςτθν Ελλάδα: 
 

 
 

 

Η ζκκεςθ GREKLAND PANORAMA τελεί υπό τθν αιγίδα των: 

 

 
 
 
 
  



3θ Ζκκεςθ GREKLAND  
PANORAMA MED CYPERN 
τοκχόλμθ, ουθδία, ERICSSON GLOBE 
 
Ημζρεσ Κοινοφ 
13 & 14 Φεβρουαρίου, ERICSSON GLOBE 
 
Όπωσ κάκε ζτοσ, θ ζκκεςθ κα είναι ανοικτι για το κοινό από τισ 10:00 ζωσ και τισ 
18:00 με δωρεάν* είςοδο για το κοινό (*κατόπιν πρόςκλθςθσ). Αντίςτοιχθ ςθμαςία 
ζχει δοκεί ςτον κακοριςμό ενόσ πλοφςιου προγράμματοσ εκδθλϊςεων και events 
που κα κεντρίςουν το ενδιαφζρον και τον ενκουςιαςμό των Σουθδϊν επιςκεπτϊν.  
Μεγάλεσ προςφορζσ ςε πακζτα διακοπϊν από τουσ μεγάλουσ tour operators που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζκκεςθ, κακϊσ και από ξενοδοχεία και άλλα τουριςτικά γραφεία.  
Ελλθνικά προϊόντα, δειγματοδιανομι και γευςτικζσ δοκιμζσ από ειςαγωγείσ και 
διανομείσ παραδοςιακϊν ποιοτικϊν ελλθνικϊν προϊόντων.  Η γαςτρονομία τθσ 
Ελλάδασ αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ ταξιδιωτικισ εμπειρίασ για τον Σουθδό, 
όπωσ και θ διάκεςθ ελλθνικϊν προϊόντων ςτθν ςουθδικι αγορά ωσ ςθμαντικό μζροσ 
τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ τθσ χϊρασ.  
 

 
 

          
  



ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ 3θ ΕΚΘΕΗ ΣΗ 

ΟΤΗΔΙΑ, GREKLAND PANORAMA 2016  

 

Δυνατι Παρουςίαςθ Ελλθνικών Προϊόντων 
 
Και ςτθν 3θ διοργάνωςθ τθσ ζκκεςθσ τον Φεβρουάριο 2016, θ ζκκεςθ κα 
παρουςιάςει ζνα δυναμικό κομμάτι για τθν ελλθνικι γαςτρονομία και προϊόντα, 
παρουςιάηοντασ εταιρίεσ οι οποίεσ διακζτουν και πωλοφν ελλθνικά προϊόντα ςτθν 
αγορά τθσ Σουθδίασ, ι εταιρίεσ που κζλουν να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν αγορά αυτι 
και να τθν διερευνιςουν με δειγματοδιανομζσ/ γευςτικζσ δοκιμζσ κλπ. 
Στόχοσ είναι θ προϊκθςθ παραδοςιακϊν ποιοτικϊν προϊόντων από τθν Ελλάδα/ 
Κφπρο και θ γνωριμία του Σουθδικοφ κοινοφ με τθν ελλθνικι διατροφι και κουηίνα. 
Κατά τθν διάρκεια τθσ ζκκεςθσ ζχουν προγραμματιςτεί αντίςτοιχα γαςτρονομικά 
show με επιδείξεισ μαγειρικισ και γευςιγνωςίεσ.  
 
Για τισ επιχειρήςεισ που θα ςυμμετζχουν ςτην ζκθεςη με περίπτερο ελληνικών 
προϊόντων ιςχφουν τα παρακάτω: 
 

 Επιτρζπεται θ πϊλθςθ προϊόντων ςτο κοινό. 
 Δεν επιτρζπεται θ πϊλθςθ αλκοόλ, επιτρζπεται μόνο θ παρουςίαςθ 

δειγμάτων – όχι οι γευςτικζσ δοκιμζσ. 
 Δεν επιτρζπεται το μαγείρεμα – παρά μόνο θ προετοιμαςία/ ηζςταμα ςε 

φοφρνο μικροκυμάτων (Microwave). 
 Μεγάλθ προςοχι επιβάλλεται ςτθν διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ του χϊρου 

του περιπτζρου. 
 

 
  



 

ΗΜΕΡΕ ΚΟΙΝΟΥ, 13 & 14.02.2016: 
Εκκεςιακό Κζντρο ERICSSON GLOBE, τοκχόλμθ  
 
 
ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ – ΔΟΜΗ 9τμ – (3Χ3μ)- υμπεριλαμβάνονται:  

1. (1) Ζνασ Στακμόσ Εξυπθρζτθςθσ Κοινοφ  (counters)  
2. (1) Μία καρζκλα bar stool 
3. (1) Μία εκτφπωςθ αφίςασ ςτο counter (1μΧ1μ) 
4. (1) Μία εκτφπωςθ αφίςασ ςτθν πλάτθ του περιπτζρου (3μ Χ 2,5μ) 
5. (1) Τραπζηι ςυναντιςεων με 2 καρζκλεσ 
6. Παροχι ρεφματοσ & Wi-Fi 
7. Βαςικόσ φωτιςμόσ, μοκζτα δαπζδου 
8. Για εταιρίεσ που εδρεφουν ςτην Ελλάδα: Μεταφορά προϊόντων μίασ (1) 

ευρωπαλζτασ μζγιςτου βάρουσ  500 κιλϊν, εκτόσ προϊόντων που χριηουν 
ψυγείου* και αλκοόλ που δεν επιτρζπεται ςτθν χϊρα τθσ Σουθδίασ 

9. Όλθ θ καταςκευι αποτελεί ευκφνθ τθσ North Events 

 *  ημείωςη: Δεν παρζχονται ψυγεία για την φφλαξη προϊόντων, μόνο κατόπιν 
πρωτοβουλίασ του εκθζτη ο οποίοσ ςε ενημζρωςη του διοργανωτή θα αναλάβει να φζρει 
το δικό του ψυγείο, με δική του επιπλζον επιβάρυνςη.  
 
Παράδειγμα Περιπτζρου 9τμ  
 
 

  

Αφίςα Counter 

Αφίςα Πλάτθσ 
 



 
ΗΜΕΡΕ ΚΟΙΝΟΥ, 13 & 14.02.2016: 
Εκκεςιακό Κζντρο ERICSSON GLOBE, τοκχόλμθ  
 
 
ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ – ΔΟΜΗ 12τμ – (4Χ3μ)- υμπεριλαμβάνονται:  

10. (2) Δφο Στακμοί Εξυπθρζτθςθσ Κοινοφ  (counters)  
11. (2) Δφο καρζκλεσ bar stool 
12. (2) Δφο εκτυπϊςεισ αφιςϊν ςτα counters (1μΧ1μ) 
13. (1) Μία εκτφπωςθ αφίςασ ςτθν πλάτθ του περιπτζρου (4μ Χ 2,5μ) 
14. (2) τραπζηια ςυναντιςεων με 2 καρζκλεσ το κάκε ζνα 
15. Παροχι ρεφματοσ & Wi-Fi 
16. Βαςικόσ φωτιςμόσ, μοκζτα δαπζδου 
17. Για εταιρίεσ που εδρεφουν ςτην Ελλάδα: Μεταφορά προϊόντων μίασ (1) 

ευρωπαλζτασ μζγιςτου βάρουσ 500 κιλϊν, εκτόσ προϊόντων που χριηουν 
ψυγείου* και αλκοόλ που δεν επιτρζπεται ςτθν χϊρα τθσ Σουθδίασ 

18. Όλθ θ καταςκευι αποτελεί ευκφνθ τθσ North Events 

 *  ημείωςη: Δεν παρζχονται ψυγεία για την φφλαξη προϊόντων, μόνο κατόπιν 
πρωτοβουλίασ του εκθζτη ο οποίοσ ςε ενημζρωςη του διοργανωτή θα αναλάβει να φζρει 
το δικό του ψυγείο, με δική του επιπλζον επιβάρυνςη.  
 
Παράδειγμα Περιπτζρου 12τμ  
 
 

  

Αφίςα Counter 

Αφίςα Πλάτθσ 
 



GREKLAND PANORAMA MED CYPERN 2016  
Οικονομική Προςφορά Έκθεςη ουηδίασ 

 

ΠΡΟΣΑΗ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΘΕΣΗ 

ΗΜΕΡΕ ΚΟΙΝΟΤ: 13 & 14.02.2016    
Με ζτοιμθ καταςκευι περιπτζρου όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτισ 
προθγοφμενεσ ςελίδεσ.  

Σιμι για Περίπτερο Δομι 9τμ.:                               1.800€* 

Σιμι για Περίπτερο Δομι 12τμ.:                    2.000€* 

* Δεν επιβαρφνεται με ΦΠΑ. Τελική Καθαρή Τιμή.  
 

ημείωςη: Περιοριςμζνεσ Θζςεισ. Κράτηςη βάςει προτεραιότητασ. 
 

ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ:  12.02.2016 
Περιλαμβάνει:  

 Βραδινι Εκδιλωςθ (*επιπλζον κόςτοσ ςυμμετοχισ κατ ‘ άτομο 
προσ ανακοίνωςθ) 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Ιςχφσ Ειδικισ Προςφοράσ ζωσ και 30.11.2015. 
 

 20% προκαταβολι με τθν υπογραφι τθσ Εντολισ 

 Εξόφλθςθ υπολοίπου ζωσ και 15.12.2015 
 
 
 

NORTH EVENTS - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΗ GREKLAND PANORAMA MED CYPERN 
4 Prometheus Street, Executive Center, 3rd Floor, 1065 Nicosia, Cyprus 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ NORTH EVENTS ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Τθλ.: +30 210 9713281, Email: info@north-e.com 
Websites: www.north-e.com,  www.panoramagreece.com  
 
 
Η North Events είναι μζλοσ:  

mailto:info@north-e.com
http://www.north-e.com/
http://www.panoramagreece.com/

